ZÁPIS č. 6/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 19.6..2019 od 14.00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté:
ano – samostatná jednání
Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1)
Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB
HITACHI
4) Projednávání vnitřních záležitostí odborů a plán činnosti na prázdninové
období
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr
Bod 1: Informace z výrobních závodů ABB v Brně a obecné informace ABB CZ
ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o zakázkové náplni v jednotkách, kde ZO
OS KOVO ABB Brno působí.
ü

Zástupci zaměstnanců v úseku Heršpická projednali s vedením výrobních
úseků potřebné navýšení výroby. Schůzka byla moderovaná odborovou
organizací a svolána na žádost zaměstnanců.

ü

Usnesení:

Výbor vzal na vědomí informace zaměstnavatele.

Bod 2: Projednávání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
ü

Kolektivní vyjednávání pro rok 2019 je v přípravě, nedošlo k žádným změnám
proti poslednímu období.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.

Bod 3 : Zpráva a informace předsedy Výboru ZO o stavu a vzniku nového
zaměstnavatele – ABB PGHV Hitachi
Tak jak již bylo společností ABB CZ a nadnárodními strukturami ABB postupně
oznámováno, došlo k faktickému vzniku nového právního subjektu, zaměstnavatele
Společnosti ABB Pover Grids – Hitachi. Do této společnosti budou v posledním
čtvrtletí roku 2019 postupně převáděni zaměstnanci a výrobní jednotka – PGHV
Tuřanka bude i nadále držet výrobu své produkce beze změny. Jsou zpracovány a
s odborovou organizací diskutovány materiály k postupnému informování
zaměstnanců. Dle ZP jde o přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele,
který nesmí nijak zhoršit práva a požitky zaměstnanců. Je plánována ještě min. jedna
informační schůzka vedení ABB CZ se zástupci zaměstnanců, tedy s odborovou
organizací.
Usnesení:Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály. Ukládá předsedovi
sledovat situaci a stav přechodu zaměstnanců k novému zaměstnavateli.
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Bod 4: Projednávání vnitřních záležitostí ZO OS KOVO ABB Brno
ü Členové Výboru byli seznámeni s návrhem jednacího řádu a pravidly pro
posuzování usnášení schopnosti Výboru. Projednali a doporučili schválit materiál :
Jednací řád (Pravidla pro jednání Výboru a hlasovací práva náhradníků
delegovaných na jednání z DV).
Výbor ZO OS KOVO ABB Brno pracuje jako 15.ti členný . Je-li na jednání Výboru
delegována osoba, která v úseku (DV ) prošla řádnou volbou, má řádné hlasovací
právo při jednání. Jsou-li nad rámec 15.členů Výboru na jednání přítomni také
náhradníci (osoby řádně zvolené ve svých úsecích – DV) mají možnost vyjádřit
vlastní názor a k jejich názoru je přihlédnuto. Jednací řád také stanoví povinnost
mlčenlivosti o projednávaných případech, tak jak je na jednání dohodnuto.
ü Výbor na svém jednání také rozdělil zbývající neobsazené funkce a jmenoval
vedoucí komisí.
ü V prázdninových měsících se zaměříme na realizaci dětských letních táborů, na
přípravu plánů na zimní rekreace pořádané sportovní komisí a na přípravu
Kolektivního vyjednávání.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal a schválil materiál – Jednací řád a
doporučuje tento materiál využívat při své činnosti a následně předložit ke
schválení členskou schůzí – Konferencí.
Bod 5: Diskuse a závěr
ü Předseda Výboru informoval o projednávaných záležitostech u zaměstnavatelů
za poslední měsíc a o kontrole BOZP na pracovišti ABB PGHV Tuřanka.
ü Termín jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno po prázdninách je navržen na
středu 18.9.2019
Důležité milníky ve vývoji a vzniku ZO OS KOVO ABB BRNO jako nástupce původních
odborů – ROH po historických změnách ve společnosti i uvnitř výrobního závodu Brno.
Pokračování II. :
V roce 2001 – vzniká společnost AB Komponenty s.r.o. a současně je i ABB v České republice
transformována do podoby s.r.o.
Na přelomu let 2001 až 2002 zaniká postupně Střední odborné učiliště EJF a tím i úsek DV 9 se
zaměstnanci našeho učnovského školství.
Vzniká Sdružení všech odborových organizací v ABB V České republice. Každá výrobní jednotka
ABB tak má v Kolektivní smlouvě svůj díl benefitů, tak jak se situace vyvíjela v různých oblastech
bussinesu, výrobních jednotek nebo v různých lokalitách naší krásné vlasti.
V roce 2003 byly v naší ZO pravidelné Volby a Výbor sestavený ze zástupců výrobních jednotek
Heršpická, Vídeňská a služby v tomto složení až na drobné obměny působí do roku 2019.
Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno
www.odboryabbbrno.cz

V Brně 21.6.2019

Přejeme všem spolupracovnicím a spolupracovníkům klidné prožití
letních měsíců, pohodovou dovolenou a mnoho krásných zážitků.
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